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SIGURAN軍AăDUMNEAVOASTR;ăCONTEAZ;! 
 

 
Violen郡aădomestic<,ăconform art. 3. din Legea nr. 217/2003 (pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie, modificată și completată prin Legea nr. 174/2018) 
reprezint<ă „orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, 
psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau 
domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent 
dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima".  

Dacă vă confruntați cu situația de a fi victime ale violenței în familie,  Poliția 
Brașov vă recomandă ca atunci când izbucnește un episod cu violențe fizice, să sunați 
imediat la 112, iar dacă vă aflați în imposibilitatea de a ajunge la telefon, să strigați ca să 
fiți auziți de vecini și cereți ajutor. 

Trebuie să știți faptul că atunci când sunt reclamate acte de violență domestică, 
pentru verificarea acestora şi în scopul obţinerii de probe cu privire la aspectele ce fac 
obiectul sesizării, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei 
persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără 
acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele 
de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective.  

Dacă situațiile o impun, polițiștii pot emite ordine de protecție provizorii până la 5 
zile,  impunând agresorilor mai multe obligații sau interdicții: 
 evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este 

titularul dreptului de proprietate; 
 reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în 

locuinţa comună;  obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe 
minime determinate faţă de victimă, faţă de 
membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, 
locul de muncă sau unitatea de învăţământ a 
persoanei protejate;  obligarea agresorului de a purta permanent un 
sistem electronic de supraveghere;  obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.     
Procurorul de la parchetul competent decide cu privire la necesitatea menținerii 

măsurilor de protecție dispuse de organul de poliție în termen de 48 ore de la emiterea 
ordinului de protecție provizoriu.  

 
Posibilii agresori trebuie să aibă în vedere faptul că, în exercitarea atribuţiilor de 

supraveghere a respectării ordinului de protecţie, organeleă deă poliYieă pună înă aplicareă
m<suriădeăprevenireăa nerespect<riiăhot<rârii, care pot consta în:  



 efectuarea de vizite inopinate la locuinţa persoanei vătămate,  
 apelarea telefonică de control a victimei/agresorului,  
 solicitarea unor informaţii din partea vecinilor, colegilor de la locul de 

muncă al victimei/agresorului, de la unitatea de învăţământ frecventată de 
victimă/agresor sau din partea altor persoane care ar putea furniza 
informaţii relevante,  

 orice alte modalităţi specifice activităţii poliţieneşti.  
  
În cazul în care se constată sustragerea de la executarea ordinului de protecţie, va fi 

sesizat organul de urmărire penală. Sesizarea poate fi făcută atât de către victime cât și de 
către martori. 

Înc<lcareaă oric<reiă m<suriă dispuseă prină ordinulă deă protec郡ieă provizoriuă
constituieă infrac郡iuneaă deă ”nerespectareă aăm<suriloră stabilite”ă 群iă seă pedepse群teă cuă
închisoareaădeălaă6ăluniălaă5ăani” ! 

Conformăprevederilorălegale,ădac< persoanaăprotejat<ăprinăordinulădeăprotecYieă
încalc<ădispoziYiileăacestuia,ăeaăvaăfiăobligat<ălaăacoperireaăcheltuielilorăgenerateăde 
emitereaăşiăpunereaăînăexecutareăaăordinului. 

 
 

Nu așteptați să fie prea târziu pentru dvs și cei apropiați! 
 

 


